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املناطق  من  كثير  في  العاملي  املناخ  تغير  بسبب  الناس  يتعرض 
املالريا  مثل  بالنواقل،  املنقولة  باألمراض  اإلصابة  مخاطر  لزيادة 
القلق  العلميني  ويساور  الضنك.  وحمى  النيل  غرب  وفيروس 
بشأن زيادة مخاطر األمراض املنقولة عن طريق املياه مثل الكوليرا 
تغير  قد  التي  احلرارة  درجات  الرتفاع  نتيجة  البرمييات  وداء 
معدل بقاء العوامل املمرضة لإلنسان، إلى جانب زيادة األمطار 

والفيضانات التي حتشد املواد امللوثة.

احلرارة،  موجات  أثناء  في  السيما  املفرطة،  احلرارة  وتسهم 
املزمنة  والقلبية  الرئوية  األمراض  حدة  من  وتزيد  التجفاف  في 
إلى  تؤدي  أن  وميكن  الهواء(،  بتلوث  اقترنت  ما  إذا  )خاصة 
اإلعياء احلراري وضربات الشمس، بل والوفاة. واملناخ هو العنصر 
وهو  وألنواعه،  الهواء  في  الطلع  ظهور  لتوقيت  الرئيسي  احملدد 
بسبب  والربو  احلساسية  حاالت  إلى  تؤدي  التي  األسباب  من 
الرملية  العواصف  أن  كما  الهواء.  في  العالقة  املمرضة  العوامل 
والترابية تتسبب في املشاكل التنفسية ومشاكل القلب واألوعية 

الدموية، وترتبط أيضًا بحاالت التهاب السحايا في أفريقيا.

التخاذ  والصحة  املناخ  بني  العالقة  فهم  مبكان  األهمية  ومن 
ومن  باملناخ.  باملرتبطة  الصحية  املخاطر  حيال  وقائية  إجراءات 
استبانة  على  القدرة  الصحي  املجتمع  تواجه  التي  التحديات 
املعلومات املناخية املتوافرة وفهمها وتفسيرها وتطبيقها. وباملثل، 
فإن دوائر اخلدمات املناخية ال تقدر في كثير من األحيان على 
النحو الواجب كافة شواغل الصحة العامة واملسائل البيئية ذات 

الصلة.

ويهدف اإلطار العاملي للخدمات املناخية )GFCS( إلى املساعدة 
على سد الثغرة وتعزيز استحداث أدوات لتحقيق فعالية تقدمي 
تنبؤات موثوقة على نطاقات زمنية تتراوح بني األشهر والفصول 
حتسني  على  سيساعد  مما  ذلك،  من  أطول  ولفترات  والعقود 
االستعداد الصحي ومتديد املهل بشكل حاسم التخاذ إجراءات 
االستجابة  على  العامة  الصحة  قطاع  قدرة  وستتوقف  وقائية. 
البحوث  دوائر  قدرات  وبناء  وموثوقة  دقيقة  بيانات  إنتاج  على 

ومكافحة األمراض.

يرتبط الطقس واملناخ ارتباطًا وثيقًا بعدد من أهم احملددات اجلوهرية للصحة: الهواء واملاء والغذاء واملأوى 
واملرض. فموجات احلرارة والبرودة، واألعاصير املدارية، والفيضانات، واجلفاف تتسبب في عدد كبير من 
الوفيات سنويًا. بل إن عددًا أكبر من السكان يتعرضون للموت أو للمرض بسبب اآلثار غير املباشرة للظواهر 
اجلوية واملناخية املتطرفة، فضاًل عن عالقة هذه الظواهر باألمراض غير املعدية واملعدية واألمراض التي تنقل 

عن طريق املياه والنواقل – مما يحمل املجتمع واالقتصاد تكلفة باهظة.

األفرقة العاملة املعنية باملناخ والصحة )CHWG( في أفريقيا 
– السيما في إثيوبيا ومدغشقر - توضح قيمة التشارك بني 
القرارات  وصانعو  العاملون  ب  ُيدرَّ إثيوبيا  ففي  القطاعني. 
في مجال الصحة على حتليل املعلومات املناخية ودمجها في 
األرصاد  مرفق  يسعى  مدغشقر،  وفي  القرار.  اتخاذ  عملية 
اجلوية إلى تلبية احتياجات محددة لقطاع الصحة من حيث 
البيانات واملعلومات واخلدمات املناخية، بينما يكتسب قطاع 
الصحة املعرفة بشأن كيفية استخدام هذه املعلومات استخدامًا 
البيانات  وتستخدم  لها.  والتصدي  األوبئة  من  للوقاية  فعااًل 
املناخية  والتنبؤات  الصحية،  اخلفر  مواقع  من  الواردة  املناخية 

املوسمية )الشهرية، والفصلية، ونصف السنوية( واالجتاهات 
العاملية مثل ظاهرتي النينيو والنينيا، في حتقيق هذه األهداف.

تركيب محطات 
مناخية يدوية في 

مواقع اخلفر الصحية 
في مدغشقر

اإلدارة العامة لألرصاد اجلوية مبدغشقر



زاد التعاون في السنوات األخيرة بني صانعي القرارات في 
مجال الصحة العامة واملتخصصني في الطقس واملناخ بشأن 
األمراض املعدية التي ميكن أن تتحول إلى أوبئة. ويشارك 
ومنظمات  وشركاء  متعددة  قطاعات  التعاون  هذا  في 
واملنظمة   )WHO( العاملية  الصحة  منظمة  مثل  دولية 
العاملية لألرصاد اجلوية )WMO(. ولعل املبادرات املتخذة 
بشأن التهاب السحايا وداء البرمييات من أمثلة هذه األطر 
املبتكرة لدعم إستراتيجيات االستعداد واملراقبة في مجال 
الصحة العامة بشأن األمراض املتأثرة باملناخ/البيئة والتي 

تثير قلقًا دوليًا.

شبكة العمل البيئية العاملية بشأن داء البرمييات  
)GLEAN(

يقدر عدد حاالت اإلصابة السنوية بداء البرمييات مبا مجموعه 
000 700 1 حالة و000 123 حالة وفاة، ويشكل داء البرمييات 
من ثم مشكلة كبيرة ومعقدة للصحة العامة. فقد شهد العقد 
واملرتبطة  عنها،  املبلغ  احلاالت  عدد  في  عاملية  زيادة  األخير 
الناجمة عن  الفيضانات  القاسية مثل  الطقس  بظواهر  حتديداً 
يوحي  معينة  بيئية  بأوضاع  املرض  وتأثر  املناخية.  األعاصير 
بأن تغير املناخ قد يؤثر على طبيعة املرض وعلى عدد حاالت 
داء  مكافحة  إستراتيجية  أجل حتسني  ومن  اإلصابة وشدتها. 
البرمييات يلزم حتسني فهم تأثيرات املناخ، وكذلك العالقات 
الصحة  منظمة  أعدت  ولذا  والبيئة.  واحليوان  اإلنسان  بني 
جديداً  نهجًا  واملناخ  الصحة  ومؤسسة   )WHO( العاملية 
يتضمن املعارف اخلاصة بالتحديات التي تواجه الصحة العامة 
وعوامل اخلطر من خالل إطار فني متعدد التخصصات. وجتمع 
 ،)GLEAN( شبكة العمل البيئية العاملية بشأن داء البرمييات
الدولية،  املنظمات  من  ممثلني   ،2010 عام  في  أنشئت  التي 
بحثية.  ومعاهد  املنظمة )WMO( ومؤسسات  في ذلك  مبا 
اإلستراتيجيات  لتعزيز  الفرصة   )GLEAN( الشبكة  وتتيح 
الراهنة اخلاصة بالصحة العامة، واحلد من مخاطر وآثار تفشي 

داء البرمييات بني السكان املعرضني للخطر.

مبادرة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة باملخاطر البيئية 
’MERIT‘  املسببة اللتهاب السحايا

يعيش في منطقة حزام التهاب السحايا في أفريقيا، املمتدة من 
السنغال إلى إثيوبيا، ما يصل إلى 300 مليون نسمة. وتتعرض 
املنطقة ألوبئة التهاب السحايا اخلطيرة، والتي كثيراً ما يكون 
لها آثار مدمرة. وقد حدثت آخر موجة كبرى الستشراء املرض 
في 2009 إذ شهدت بضعة أسابيع ما يزيد على 000 88 حالة 

التهاب السحايا، معظمها في نيجيريا.
لتأثير  املاضية  عامًا  اخلمسني  طوال  جيد  إدراك  هناك  وكان 
وتركيزات  والتراب  النسبية  الرطوبة  مثل  املناخية،  العوامل 
تفشي  ديناميات  على  السكانية،  والتنقالت  اجلوية  األهباء 
معروفة  غير  التزال  املؤثرة  العوامل  ولكن  السحايا،  التهاب 
بدقة. وحتسني فهم احملددات املناخية والبيئية املسببة اللتهاب 
السحايا سيساعد على حتسني حتديد املناطق املعرضة للخطر، 
وقياس تغير حزام التهاب السحايا والتنبؤ به، وتعديل تدابير 

املراقبة والوقاية وفقًا لذلك. 
وقد اُتخذ زمام مبادرة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة باملخاطر 
 2007 في   )MERIT( السحايا  اللتهاب  املسببة  البيئية 
– املناخ، وباحثني وممارسني  إلشراك خبراء في مجال الصحة 
عن  إجابات  تقدمي  على  للمساعدة  العامة  الصحة  مجال  في 
هذه األسئلة. ويعتزم الشركاء في املبادرة )MERIT( زيادة 
التهاب  أوبئة  عبء  من  للحد  املناخية  املعلومات  استخدام 
السحايا في أفريقيا. وقد انصب تركيز جزء كبير من العمل 
التهاب  مبخاطر  القصير  املدى  على  التنبؤ  على  اآلن  حتى 
السحايا لتحسني التصدي حلاالت انتشار املرض. ويتوقع أن 
يسفر العمل الذي بدأ مؤخراً على نطاق واسع باملصل املقترن 
التهاب  وباء  في  تغيير جذري  عن  السحايا  اللتهاب  "ألف" 
املرض  أفريقيا، ومن ثم في إستراتيجيات مراقبة  السحايا في 
أفضل  في  ثم  من   )MERIT( املبادرة  وتنظر  ومكافحته. 
ولتحديد  باملصل،  التحصني  إستراتيجيات  لدعم  أسلوب 
أولويات البحوث، وترجمة املعارف اجلديدة إلى إجراءات في 

مجال الصحة العامة.

املناخ واألمراض املعدية

تتعرض  ما  كثيراً  التي  باملناطق  مقارنة  )اليمني(  البرمييات  داء  انتشار  معدل  خرائط  رسم  يساعد  أن  ميكن 
ارتفاع معدل اإلصابة/  إلى  اللون تشير  التأثر )زيادة شدة  الشديدة  املناطق  للفيضانات )اليسار( على حتديد 

وتيرة الفيضانات(.

ملية
لعا

حة ا
لص

مة ا
نظ

م



ينتقل مرض املالريا بواسطة البعوض الذي ينمو ويزدهر 
الساخنة  احلرارة  فدرجات  معينة.  مناخية  أوضاع  في 
وزيادة سقوط األمطار تهيئ مواقع إضافية لتكاثر البعوض 
مما يزيد من أعداده. وقد شهد عام 2010 ما يقدر بـ 216 
في  معظمها  وفاة،  حالة  و000 655  مالريا،  حالة  مليون 

أفريقيا.

اجلمع  املالريا  آثار  من  التخفيف  إستراتيجيات  وتتطلب 
قطاعي  بني  الوثيق  والتعاون  والشفائي،  الوقائي  العالج  بني 
آلية  متزايد  بشكل  البلدان  وتدمج  واملناخ.  الصحة 
املالريا.  ملكافحة  جهودها  في  املالريا  عن  املبكر  الكشف 
املواتية  املناخية  لألوضاع  دقيقة  مراقبة  يستتبع  وهذا 
توفير  بني  اجلمع  وميكن  للمرض.  الوشيك  لالستشراء 
املعلومات املناخية سريعًا مع إتاحة مهل زمنية لعدة أشهر، 
تتيح  للمرض  للتصدي  جيداً  توجيهًا  موجهة  وإستراتيجية 

والناموسيات  احلشرات  ومبيدات  للعقاقير  املسبق  التوزيع 
للخطر. املعرضة  املجتمعات  على 

بني   )MEWS( باملالريا  املبكر  التنبؤ  نظام  ويجمع 
التأثر  لشدة  وتقييمات  املوسمية  باألمطار  تنبؤات 
دراسة  وتيسر  والصحة.  السكان  مراقبة  عن  ومعلومات 
البعوض  أعداد  تزايد  على  تؤثر  التي  املناخية  املتغيرات 
يعطي  األسلوب  وهذا  املرض.  تفشي  باحتماالت  التنبؤ 
إلى  مدتها  تصل  الصحية  البرامج  ملوظفي  مبكرة  إشارة 

أشهر.  4

مع  بالتزامن  املالريا  تفشي  منتديات  ُعقدت  وقد 
تنبؤات  تقدم  التي  املناخية  للتوقعات  اإلقليمية  املنتديات 
ملجتمعات  اآلراء  توافق  على  قائمة  مناخية  ومعلومات 

ملستخدمني. ا

األمراض املنقولة بنواقل - نظم اإلنذار املبكر باملالريا

يلزم اجلمع بني املعلومات املتوافرة عن وجود البعوض املسبب للمالريا )الشكل األعلى – زيادة شدة اللون 
تشير إلى ارتفاع وجود البعوض(، واألوضاع املناخية )الشكل األسفل(، لتحديد حاالت تفشي املالريا.
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ملزيد من املعلومات، ُيرجى االتصال باجلهة التالية:
World Meteorological Organization

Communications and Public Affairs Office

Tel.: +41 (0) 22 730 83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27 – E-mail: cpa@wmo.int 

7 bis, avenue de la Paix – P.O. Box 2300 – CH 1211 Geneva 2 – Switzerland – www.wmo.int

ُيقدم لصانعي القرارات واجلمهور عدد متزايد من التنبؤات 
الهواء  جودة  التنبؤات  هذه  وتشمل  بالصحة.  اخلاصة 
واحلرارة – الصحة ومؤشر األشعة فوق البنفسجية والطلع.

وتتسم أشعة الشمس باألهمية للحالة النفسية لإلنسان ولتكوين 
فيتامني دال، ولكن اإلفراط في التعرض لها يسبب سرطان اجللد 
 )WMO( املنظمة  أعدت  وقد  )كاتراكتا(.  بالُسّد  واإلصابة 
ومنظمة الصحة العاملية )WHO( وشركاء آخرون مؤشراً منسقًا 
لألشعة فوق البنفسجية يقدمه بصورة اعتيادية عدد كبير من 
 )NMHSs( والهيدرولوجيا  اجلوية  لألرصاد  الوطنية  املرافق 

ملساعدة السكان على جتنب أشعة الشمس في فترات الذروة.

في  الطلع  وجود  لفترات  الرئيسي  احملدد  العامل  هو  واملناخ 
الهواء وأنواعه. وقد زاد خالل الثالثني عامًا املاضية في أوروبا 
ممرضة  عوامل  عن  الناجمة  والربو  احلساسية  حاالت  انتشار 
موجودة في الهواء إلى أربعة أمثال وتضرر بها ما ُيقدر بنسبة 
15 إلى 40 في املائة من السكان. ووفقًا لتقارير منظمة الصحة 
في  نسمة  مليون   235 زهاء  حاليًا  يعاني   )WHO( العاملية 
إجمالية  تكلفة  عليه  يترتب  مما  الربو،  العالم  أنحاء  مختلف 
تصل إلى باليني الدوالرات. وثمة طلب متزايد على التنبؤات 
اليومية وجتهيز  السكان على تنظيم حياتهم  بالطلع ملساعدة 
املستوى  على  الطلع  عن  مركزية  معلومات  وتوفير  العقاقير. 

الدولي سيحقق فوائد اجتماعية اقتصادية وصحية كبيرة.

الرئوية  األمراض  تفاقم  املفرطة في  احلرارة  تتسبب  أن  وميكن 
والقلبية املزمنة، السيما لدى املسنني واملرضى والصغار. وقد 
تسببت موجة احلرارة في أوروبا في صيف 2003 في 000 70 
حالة وفاة إضافية، منها نسبة 20 إلى 38 في املائة بسبب تلوث 
الهواء. وأدى ارتفاع معدل الوفيات إلى إنشاء مشروع احلرارة 
احلرارة  آثار  كميًا  حدد  الذي   )EuroHEAT( أوروبا  في 
لتحسني  املتاحة  واخليارات  األوروبية،  املدن  في  الصحة  على 
استعداد نظم الصحة وتصديها آلثار موجات احلرارة، وشجع 
على العمل بنظم لإلنذار املبكر بآثار احلرارة على الصحة في 
املتوسط  املدى  التنبؤ على  إلى  أوروبا. واستناداً  أنحاء  معظم 
للمناخ  القاعدة  واقترانًا مبقارنة خط  يومًا،   15 – أيام   3 ملدة 
وطني  أساس  على  إنذارات  تصدر   ،1990-1960 الفترة  في 

أو إقليمي.

املناخ  بتغير  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  وتفيد 
وتيرة  في  مؤكدة  شبه  زيادة  ستحدث  أنه  إلى   )IPCC(
موجات  وزيادة  املتطرفة،  اليومية  احلرارة  درجات  ارتفاع 
القرن  في  حدتها  و/أو  ووتيرتها  مدتها  حيث  من  احلرارة 

والعشرين. احلادي 

ويلزم من ثم تقدمي خدمات مناخية ملساعدة صانعي القرارات 
الظواهر  أمناط  لتغير  االستعداد  على  العامة  الصحة  وهيئات 

املتطرفة.

املناخ واألمراض غير املعدية

مثال خلرائط املخاطر اخلاصة مبوجات احلرارة استناداً إلى التنبؤ على املدى املتوسط.

وبا
أور

ي 
رة ف

حلرا
ع ا

شرو
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احتماالت موجات احلرارة
 

0,01 – 9,99%

 
10,0 – 19,99%

 
20,0 – 29,99%

 
30,0 – 39,99%

 
40,0 – 49,99%

 
50,0 – 59,99%

 
60,0 – 69,99%

 
70,0 – 79,99%

 
80,0 – 89,99%

 
90,0 – 99,99%

 
100%


